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BAB II 

DASAR TEORI 

 

2.1 Sejarah Bahasa Jepang  

Bahasa Jepang atau Nihongo adalah bahasa nasional Negara Jepang yang digunakan 

sehari-hari oleh masyarakat Jepang. Bahasa Jepang memiliki hubungan sejarah yang erat 

dengan Negara-negara sekitarnya salah satunya Cina, Cina telah memberi pengaruh 

bahasa dan budaya kepada Jepang di masa lalu, oleh karena itu kanji Jepang mirip dengan 

hanzi Cina tetapi memiliki bunyi yang berbeda. Orang-orang Jepang kuno mengambil 

bagian-bagian dari hanzi tersebut dan menjadikannya sebagai bentuk baru ke dalam huruf 

Jepang,hingga akhirnya menjadi tiga model huruf Jepang, yaitu kana (hiragana, katakana, 

dan kanji). Selain ketiga jenis huruf tersebut, untuk mempermudah pembelajar awal 

bahasa Jepang yang belum menggenal huruf kana dan kanji, Jepang menuliskan 

bahasanya dalam bentuk latin atau dikenal dengan romaji, sehingga penulisan bahasa 

Jepang terdiri dari empat jenis huruf [1]. 

Dalam bahasa Jepang kanji memiliki fungsi sebagai penentu makna, kanji masuk 

ke Jepang pada sekitar abad ke lima, bersamaan dengan masuknya agama Budha. Kanji 

yang dipakai dalam bahasa Jepang sekarang ini sekitar 2.000 huruf, tetapi pada karya 

sastra kuno, terdapat kurang lebih 10.000 huruf, kanji dalam bahasa Jepang tidak 

sebanyak dalam bahasa Cina. Karena selain kanji, bahasa Jepang juga menggunakan 

huruf kana yang terdiri dari hiragana dan katakana. Tiap karakter pada hiragana dan 

katakana, tidak terkait sama sekali dengan ‘makna’, karena itu lebih bersifat 

merepresentasikan bunyi [2]. 

2.2 Perbedaan fungsi huruf Jepang  

1. Kanji  

Huruf kanji adalah huruf-huruf dari Cina yang telah diadopsi oleh Jepang sekitar 

abad ke-4. Sebagian kanji dalam bahasa Jepang memiliki dua cara baca,yaitu Kun’yomi 

(cara baca Jepang) yang diikuti dengan Okuragana (huruf hiragana yang mengikuti kanji 

dalam membentuk sebuah kata) dan On’yomi (cara baca Cina) yang biasanya diikuti 

dengan huruf kanji lainnya. Dengan kata lain, setiap kanji di Jepang memiliki beberapa 

cara baca tergantung pada huruf yang berada didekatnya dan arti yang berbeda pula 

meskipun bentuknya sama. Untuk membantu pembelajaran yang belum mahir membaca 
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kanji, akan diberikan furigana pada huruf kanji tersebut. Furigana adalah huruf-huruf 

hiragana yang berada diatas kanji yang menjadi cara baca kanji tersebut.[1]. 

 
2. Hiragana  

Huruf hiragana biasanya dipakai untuk menulis kata-kata yang berasal dari bahasa 

Jepang asli, dan dipakai untuk menggantikan kata-kata dari tulisan kanji. Selain itu kata 

ganti, kata keterangan, dan kata sambung, serta nama hewan, tumbuhan lebih baik 

dituliskan dalam bentuk hiragana [3].bentuk huruf hiragana bisa dilihat pada gambar 2.1. 

3. Katakana  

Huruf katakana dipakai untuk kata-kata yang berasal dari bahasa asing, seperti 

contoh nama perusahaan asing, nama orang asing, nama kota diluar negeri, nama Negara, 

dan dipakai untuk kata-kata yang perlu ditonjolkan dalam sebuah kalimat, penulisan kata-

kata yang merupakan ono-matope juga ditulis dengan huruf katakana [3] gambar huruf 

katakana dapat dilihat pada gambar 2.2. 

 

Gambar 2.1: Hiragana 
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Gambar 2.2 katakana 

2.2.1 Pengertian pembelajaran 

Pembelajaran adalah kegiatan yang dilakukan oleh guru secara terprogram dalam 

desain instruksional yang menciptakan proses interaksi antara sesama peserta didik, 

guru dengan peserta didik dan dengan sumber belajar. Pembelajaran bertujuan untuk 

menciptakan perubahan secara terus-menerus dalam perilaku dan pemikiran siswa pada 

suatu lingkungan belajar. Sebuah proses pembelajaran tidak terlepas dari kegiatan 

belajar mengajar. Menurut Nana Sudjana [7], belajar adalah proses yang ditandai 

dengan adanya perubahan pada diri seseorang. Sedangkan menrut Morgan dalam Agus 

Suprijono [7], belajar adalah perubahan perilaku yang bersifat permanen sebagai hasil 

dari pengalaman. Salah satu pertanda bahwa seseorang telah belajar sesuatu adalah 

adanya perubahan tingkah laku dalam dirinya. Perubahan tingkah laku tersebut 

menyangkut baik perubahan yang bersifat pengetahuan (kognitif). Ketrampilan 

(psikomotor), maupun yang menyangkut nilai dan sikap (afektif). Belajar tidak hanya 

meliputi mata pelajaran, tetapi juga penguasaan, kebiasaan, persepsi, kesengan, 

kompetensi, penyesuaian sosial, bermacam-macam ketrampilan, dan cita-cata . 

Pembelajaran pada hakekatnya merupakan proses interaksi antara siswa dengan 

lingkungannya, sehingga terjadi perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Selama 
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proses pembelajaran, tugas guru yang paling utama adalah mengkondisikan lingkungan 

belajar agar menunjang terjadinya perubahan perilaku bagi siswa [7]. Pembelajaran 

merupakan proses komunikasi dua arah, mengajar dilakukan oleh guru sebagai 

pendidik, sedangkan belajar dilakukan oleh peserta didik atau siswa. Berdasarkan teori 

belajar ada lima pengertian pembelajaran diantaranya sebagai berikut: 

a. Pembelajaran adalah upaya menyampaikan pengetahuan kepada 

siswa di sekolah. 

b. Pembelajaran adalah mewariskan kebudayaan kepada generasi 

muda melalui lembaga sekolah. 

c. Pembelajaran adalah upaya mengorganisasikan lingkungan untuk 

menciptakan kondisi belajar bagi siswa. 

d. Pembelajaran adalah upaya untuk mempersiapkan siswa untuk 

menjadi warga masyarakat yang baik. 

e. Pembelajaran adalah suatu proses membantu siswa menghadapi 

kehidupan masyarakat sehari-hari. 

Menurut Gagne sebagaimana yang telah dikemukakan oleh Nazarudin [7]. 

Pembelajaran dapat diartikan sebagai seperangkat acara peristiwa eksternal yang 

dirancang untuk mendukung proses belajar yang sifatnya internal. Menurut Nazarudin 

[7]. Pembelajaran adalah suatu peristiwa atau situasi yang sengaja dirancang dalam 

rangka membantu dan mempermudah proses belajar dengan harapan dapat membangun 

kreatifitas siswa. Menurut berbagai pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa 

pembelajaran adalah suatu perubahan dari peristiwa atau situasi yang dirancang 

sedemikian rupa dengan tujuan memberikan bantuan atau kemudahan dalam proses 

belajar mengajar sehingga bisa mencapai tujuan belajar. 

 
2.2.1.2 Komponen- komponen pembelajaran 

 
Berlangsungnya proses pembelajaran tidak terlepas dari komponen-komponen 

yang ada didalamnya, menurut Moedjiono dan Dimyati [7]. Komponen-komponen 

proses belajar megajar tersebut adalah peserta didik, guru, tujuan pembelajaran, 

materi/isi, metode, media dan evalusi. 
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1) Peserta didik 

 
Menurut Nazarudin [7], peserta didik adalah manusia dengan segala fitrahnya. Mereka 

mempunyai perasaaan dan fikiran serta keinginan atau aspirasi. Mereka mempunyai 

kebutuhan dasar yang harus dipenuhi yaitu sandang, pangan, papan, kebutuhan akan rasa 

aman, kebutuhan untuk mendapatkan pengakuan, dan kebutuhan untuk mengaktualisasi 

dirinya sesuai dengan potensinya. 

 
2) Guru 

 
Pengertian guru menurut Muhammad Ali sebagaimana di kemukakan oleh Nazarudin 

[7]. Merupakan pemegang peranan sentral proses belajar mengajar. Guru yang setiap hari 

berhadapan langsung dengan siswa termasuk karakterisrik danproblem mengajar yang 

mereka hadapi berkaitan dengan proses belajar mengajar. Mochtar Buchori [7]. 

menyatakan bahwa yang akan dapat memperbaiki situasi pendidikan pada akhirnya 

berpulang kepada guru yang sehari-hari bekerja dilapangan. 

 
3) Tujuan Pembelajaran 

 
Dalam Permendiknas RI No. 52 Tahun 2008 sebagaimana dikemukakan Akhmad 

Sudrajat [7]. Tentang Standar Proses disebutkan bahwa tujuan pembelajaran memberikan 

petunjuk untuk memilih isi mata pelajaran, menata urutan topik-topik, mengalokasikan 

waktu, petunjuk dalam memilih alat-alat bantu pengajaran dan prosedur pengajaran, serta 

menyediakan ukuran (standar) untuk mengukur prestasi belajar siswa. 

 
4) Materi/isi  

 
Secara garis besar dapat dikemukakan bahwa materi pembelajaran (instructional 

materials) adalah pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang harus dikuasai peserta 

didik dalam rangka memenuhi standar kompetensi yang ditetapkan. Materi pembelajaran 

menempati posisi yang sangat penting dari keseluruhan kurikulum, yang harus 

dipersiapkan agar pelaksanaan pembelajaran dapat mencapai sasaran. Sasaran tersebut 

harus sesuai dengan Standar Kompetensi dan Kompetensi Dasar yang harus dicapai oleh 

peserta didik. Artinya, materi yang ditentukan untuk kegiatan pembelajaran hendaknya 

materi yang benar-benar menunjang tercapainya standar kompetensi dan kompetensi 

dasar,  serta tercapainya indikator.  
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5) Metode 

 
Metode pembelajaran menurut Oemar Hamalik [7]. Merupakan salah satu cara yang 

digunakan oleh guru dalam mengadakan hubungan dengan siswa pada saat 

berlangsungnya pembelajaran untuk mencapai tujuan yang ditetapkan. Sedangkan 

menurut Nana Sudjana [9]. Metode adalah cara yang digunakan guru dalam mengadakan 

interaksi atau hubungan dengan siswa pada saat berlangsungnya pembelajaran. 

 
6) a. Pengertian Media pembelajaran 

 
Kata media berasal dari bahasa latin medius yang secara harfiah berarti tengah, 

perantara atau pengantar. Dengan demikian media merupakan wahana penyalur 

informasi belajar dan penyalur pesan. Nana Sudjana dan Ahmad Rivai [7]. 

Mengemukakan bahwa media pengajaran sebagai alat bantu mengajar. 

 
Menurut Arief S. Sadiman [7]. Media pembelajaran adalah segala sesuatu yang dapat 

digunakan untuk menyalurkan pesan dari pengirim ke penerima sehingga dapat 

merangsang fikiran, perasaan, perhatian, dan kompetensi serta perhatian siswa 

sedemikian rupa sehingga proses belajar terjadi. Sedangkan menurut Sudarwan Danim 

[7]. Media pembelajaran merupakan seperangkat alat bantu atau pelengkap yang 

digunakan oleh guru atau pendidik dalam rangka berkomunikasi dengan siswa atau 

peserta didik. 

 
Berdasarkan pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa media pembelajaran 

merupakan seperangkat alat bantu yang dapat digunakan sebagai sumber belajar oleh 

guru dalam menyampaikan materi kepada siswa atau peserta didik. Dapat merangsang 

pikiran, perasaan, perhatian dan kemauan siswa sehingga mendorong terjadinya proses 

belajar mengajar. 

 
b. Jenis-jenis Media Pembelajaran  

 
Pengelompokan berbagai jenis media apabila dilihat dari segi perkembangan 

teknologi oleh Seels dan Glasgow sebagaimana yang telah di kemukakan oleh Azhar 

Arsyad [7]. di bagi kedalam 2 kategori luas yaitu pilihan media tradisional dan pilihan 

media teknologi mutakhir : 
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(1) Pilihan Media Tradisonal: 

(a) Visual diam yang di proyeksikan, meliputi : proyeksi apaque (tak tembus pandang), 

proyeksi overhead, slides, dan filmstrip 

(b) Visual yang tak di proyeksikan, meliputi : gambar, poster, foto, charts, grafik, 

diagram, pameran, papan info, dan papan bulu 

(c) Audio, meliputi: rekaman piringan, pita kaset, reel, dan cartridge 

(d) Penyajian multimedia, meliputi: slide plus suara (tape) dan multi image 

(e) Visual dinamis yang di proyeksikan, meliputi: film, televise, dan video 

(f) Cetak, meliputi: buku teks, modul, teks terprogram, jobsheet, workbook, majalah 

ilmiah berkala, dan lembaran lepas (hand-out) 

(g) Permainan, meliputi: teka teki, simulasi, dan permainan papan 

(h) Realia, meliputi: model, spacimen (contoh), dan manipulative (peta, boneka ) 

 
(2) Pilihan Media Teknologi Mutakhir: 

(a) Media berbasis telekomunikasi, meliputi : telekonferen, kuliah jarak jauh 

(b) Media berbasis mikroprocesor, meliputi: computerassisted instruction, permainan 

komputer, sistem tutor inteligen, interaktif, hypermedia, compact (video) disk. 

 
c. Manfaat Media Pembelajaran 

Menurut Kemp dan Dayton dalam bukunya Azhar Arsyad [7]. Mengemukakan 

beberapa hasil penelitian yang menunjukkan dampak positif dari penggunaan media 

sebagai bagian integral pembelajaran di kelas atau sebagai cara utama pembelajaran 

langsung sebagai berikut: 

(1) Penyampaian pembelajaran menjadi lebih baku 

(2) Pembelajaran bisa lebih menarik 

(3) Pembelajaran menjadi lebih interaktif 

(4) Lama waktu pembelajaran yang diperlukan dapat dipersingkat 

(5) Kualitas hasil belajar dapat di tingkatkan 

(6) Pembelajaran dapat diberikan kapan dimana diinginkan atau diperlukan 

(7) Sikap positif siswa terhadap apa yang dipelajari 

(8) Peran guru dapat berubah kearah yang lebih positif. 
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2.2.2 Android  

Android adalah sebuah system operasi untuk perangkat mobile berbasis linux 

yang mencakup system operasi, middleware dan aplikasi. Android menyediakan platform 

yang terbuka bagi para pengembang untuk menciptakan aplikasi mereka. Awalnya, Google 

Inc. membeli Android Inc. yang merupakan pendatang baru yang membuat peranti lunak 

untuk smartphone. Kemudian untuk mengembangkan android, dibentuklah Open Handset 

Alliance, konsorsium dari 34 peranti keras, peranti lunak, dan telekomunikasi, termasuk 

Google, HTC, Intel, Motorola, Qualcomm, T-Mobile, dan Nvidia [5]. 

Didunia Teknologi terdapat dua jenis distributor system operasi android. Pertama 

yang mendapat dukungan penuh dari Google atau Google Mail Service (GMS) dan kedua 

adalah yang benar-benar bebas distribusinya tanpa dukungan langsung dari Google atau 

dikenal sebagai Open Handset Distribution (OHD).  

 Tidak hanya menjadi system operasi di smartphone, saat ini android menjadi 

pesaing utama dari Apple pada sistem operasi Tablet PC. Pesatnya pertumbuhan android 

selain factor yang disebutkan diatas adalah karena android itu sendiri adalah platform yang 

sangat lengkap baik itu sistem operasinya, aplikasi dan tool pengembangan, market aplikasi 

android serta dukungan yang sangat tinggi dari komunitas Open source didunia, sehingga 

android terms berkembang pesat baik dari segi teknologi maupun dari segi jumlah device 

yang ada didunia [5]. 

2.2.3 Arsitektur Android 

System Android memiliki empat lapisan (layer) yang merupakan komponen 

system operasi android. Secara garis besar lapisan arsitektur system operasi android dapat 

dijelaskan dan digambarkan seperti berikut :  
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Gambar 2.3 Arsitektur sistem operasi android [6]. 

2.2.4  Application dan Widgets 

Application dan Widgets adalah layer dimana kita dapat berhubungan langsung 

dengan aplikasi baik native application, third party application, dan developer application. 

Pada layer terdapat aplikasi inti termasuk kontak, klien email, proggram SMS, peta, 

browser, dan lain-lain. Semua aplikasi dibuat menggunakan pemoggraman java.  

2.2.5 Application Framworks  

Application framework adalah layer dimana para pembuat aplikasi dapat melakukan 

pembangunan atau pembuatan aplikasi yang akan dijalankan pada syste android. Pada layer 

ini aplikasi dapat dirancang dan dibuat, seperti content providers yang berupa sms dan 

panggilan telepon. Tujuan dari application framework ini adalah reus yaitu komponen – 

komponen yang terdapat didalamnya dapat diakses dengan mudah oleh pengembang. 

Tujuan lainnya yaitu memberikan akses penuh terhadap pengembang untuk melakukan 

akses informasi, services ataupun hardware.  

2.2.6 Libraries  

Libraries adalah layer dimana fitur-fitur android berada didalamnya salah satunnya 

adalah libraries auto-complete dimana, para pengembang diberi kemudahan untuk 

mengakses libraries yang berguna untuk mendukung fungsi dari aplikasinya. Libraries 

berjalan diatas kernel, dan layer ini meliputi berbagai libraries C/C++ inti seperti Libc dan 

SLL. 
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2.2.7 Linux Kernel  

Linux karnel adalah layer dimana inti operating system dari android itu berada. Berisi 

file-file system yang mengatur system processing, memory, resource, drivers, dan sistem 

operasi android lainnya. Linux karnel yang digunakan pada android adalah linux karnel 

release 2,6. 

2.2.8 Android SDK (Software Developer Kit) 

Android SDK merupakan tools bagi para programmer yang ingin mengembangkan 

aplikasi berbasis google android. Android SDK mencakup seperangkat alat pengembang 

yang komprehensif. Android SDK terdiri dari debbuger, libraries, handset emulator, 

document, code, dan tutorial. Saat ini android sudah  mendukung arsitektur x86 pada linux 

(distribusi linux apapun untuk desktop modern), Mac OS X 10.4.8 atau lebih, windows XP 

atau lebih. Persyaratan mencakup JDK, apache ant dan python 2.2 yang lebih baru. IDE 

yang didukung resmi dari Eclipse 3.2 atau lebih dengan menggunakan plugin Android 

Development Tools (ADT), dengan penggembangan dapat menggunakan teks editor untuk 

meng-edit file java dan XML serta perlalatan command line untuk menciptakan, 

membangun, melakukan debug application android dan pengendali perangkat android.  

2.2.9 Java 

Java adalah sebuah bahasa pemoggraman computer yang berbasis pada object 

oriented programming. Java diciptakan setelah c++ dan merupakan penyederhanaan dari 

c++. Java didesain sedemikian rupa hingga ukurannya kecil, sederhana, dan portable (dapat 

dipindah-pindahkan antara bermacam platform dan sistim operasi). Program yang 

dihasilkan pada bahasa java dapat berupa applet (aplikasi kecil berjalan diatas web 

browser) ataupun berupa aplikasi mandiri yang dijalankan dengan program java interpreter 

[5]. 

2.2.10 SQLite  

SQLite adalah salah satu software yang embedded yang sangat popular, kombinasi 

SQL interface dan penggunaan memory yang sangat sedikit dengan kecepatan yang sangat 

cepat. SQLite di android termasuk dalam android runtime, sehingga setiap versi dari 

android dapat membuat database SQLite [5]. 
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Tidak seperti pada paradigm client-server pada umumnya, inti SQLite bukanlah 

sebuah system yang mandiri yang berkomunikasi dengan sebuah program, melainkan 

sebagai bagian integral dari sebuah program secara keseluruhan. Sehingga protocol 

komunikasi utama yang digunakan adalah melalui pemanggilan API secara langsung 

melalui bahasa pemograman. Mekanisme seperti ini tentunya membawa keuntungan 

karena dapat mereduksi overhead, latency times, dan secara keseluruhan lebih sederhana. 

Seluruh elemen basis data (definisi data, table, indeks, dan data) disimpan sebagai sebuah 

file. Kesederhanaan dari sisi desain tersebut bisa diraih dengan cara mengunci keseluruhan 

file basis data pada saat sebuah transaksi dimulai [5]. 

2.3 Definisi String Matching  

Menurut Black (dalam Syahroni dan Munir) string adalah susunan dari karakter-

karakter (angka, alphabet, atau karakter yang lain) dan biasanya direpresentasikan sebagai 

struktur data array. String dapat berupa kata, frase, atau kalimat. Sedangkan string 

matching menurut Black (dalam syahroni dan munir) diartikan sebagai sebuah 

permasalahan untuk menemukan pola susunan karakter string didalam string lain atau 

bagian dari isi teks. String matching dalam bahasa Indonesia dikenal dengan istilah 

pencocokan string [4]. 

Pencarian string yang juga bisa disebut pencocokan string (string matching) 

merupakan algoritma untuk melakukan pencarian semua kemunculan string pendek pattern 

[0…..n-1] yang disebut pattern di string yang lebih panjang pada teks [0….m-1] yang 

disebut teks [8]. 

2.3.2 Kerangka kerja String Matching  

Persoalan pencarian string dirumuskan sebagai berikut: 

1. Sebuah teks, yaitu sebuah (long) string yang panjangnya n karakter. 

2. Pattern, yaitu sebuah string dengan panjang m. 

Dengan sebuah nilai karakter (m < n) yang akan dicari dalam teks. Dalam algoritma 

pencocokan string, teks diasumsikan berada didalam memori, sehingga bila kita mencari 

string didalam sebuah arsip, maka semua isi arsip perlu dibaca terlebih dahulu kemudian 

disimpan didalam memori. Jika pattern muncul lebih dari sekali didalam teks, maka 

pencarian hanya akan memberikan keluaran berupa lokasi pattern ditemukan pertama kali 

[4]. 
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2.3.3 Kerangka pikir string Matching   

Algoritma string matching dapat diklarifikasikan menjadi tiga bagian menurut arah 

pencariannya, yakni : 

1.Dari kiri ke kanan  

Dari arah yang paling alami, dari kiri ke kanan, yang merupakan arah untuk membaca. 

Algoritma yang termasuk kategori ini adalah algoritma brute force dan algoritma knuth 

moris prat.  

2. Dari kanan ke kiri 

arah yang biasanya menghasilkan hasil terbaik secara partikal. Algoritma yang 

termasuk kategori ini adalah algoritma boyen-moore.  

3. Dari arah yang ditentukan  

Dari arah yang ditentukan secara spesifik oleh algoritma tersebut, arah ini 

menghasilkan hasil terbaik secara teoritis. Algoritma yang termasuk kategori ini adalah 

algoritma colossi dan algoritma crochemore-perrin [4]. 

Beberapa konsep string matching antara lain 

1. Approximate string matching, yaitu sebuah pencarian terhadap pola-pola string 

(mengandung beberapa proses yaitu menghitung jumlah karakter yang berbeda, 

penyisipan dan penghapusan karakter) sehingga mendekati pola atau pattern dari 

string yang dicari. 

2. Algoritma string matching adalah sebuah proses pencarian tempat dari suatu atau 

Sbeberapa string yang ditemukan dalam sebuah kumpulan string atau teks. Jalan 

paling sederhana adalah dengan cara membaca karakter satu persatu dan melakukan 

perhitungan kesalahan posisi yang ada dari string yang dicari. 

 
2.3.4 Macam macam Algoritma String Matching  

Secara garis besar string matching dibedakan menjadi dua yaitu  

1. Exact string matching 

2. Inexact string matching atau fuzzy string matching [4]. 

 
2.3.4.1 Exact String Matching  

Exact string matching, merupakan pencocokan string secara tepat dengan susunan 

karakter dalam string yang dicocokan memiliki jumlah maupun urutan karakter dalam string 
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yang sama. Bagian algoritma ini bermanfaat jika pengguna ingin mencari string dalam 

dokumen yang sama persis dengan string masukan.  

Beberapa algoritma exact string matching yang mengemuka antara lain : 

1. Brute force 

Analisis dengan metode brute force adalah membandingkan karakter per karakter sampai 

ditemukannya pola yang dicari dari awal string sampai akhir string [4]. 

Dengan asumsi bahwa teks berada didalam array T[1...n] dan pattern berada didalam array 

P[1...m], maka algoritma brute force pencocokan string adalah sebagai berikut: 

a. Mula – mula pattern P dicocokan pada awal teks T. 

b. Dengan bergerak dari kiri ke kanan, bandingkan setiap karakter didalam pattern P dengan 

karakter yang bersesuaian didalam teks T sampai karakter yang dibandingkan cocok atau 

sama (pencarian berhasil), atau dijumpai sebuah ketidakcocokan karakter (pencarian 

belum berhasil). 

c. Bila pattern P belum ditemukan kecocokannya dan teks T belum habis, geser pattern P 

satu karakter ke kanan dan ulangi langkah 2 (langkah b). 

 
2.4 Definisi Autocomplete. 

Autocomplete adalah suatu sistem yang memberikan saran terhadap kata yang akan 

diketik atau dicari, dengan mengetikan beberapa huruf maka sistem akan mencari kedalam 

database apakah ada sebuah kata yang memenuhi kriteria dari huruf-huruf yang 

dimasukkan. Jika setelah dicek dan ternyata didalam database ada, maka akan muncul list 

yang menunjukan sugesti kata yang ada, pengecekan itu sendiri berdasarkan dari 

kecocokan huruf dari kata yang dimasukan user dengan list kata-kata yang ada di database 

[7]. 

 
2.4.1 Cara kerja dari auto complete  

Menurut Fandi Pradhana (2012) cara kerja auto complete dalam sistem pencarian 

adalah sebagai berikut [7] :  

1. User menentukan informasi yang akan dicari, misalnya informasi yang akan dicari 

user adalah “play” dalam sebuah database kamus, maka setiap user melakukan input, 

maka word sugestion mencocokan teks input dengan database informasi yang akan 

dicari. 

2. Jika user meng-input karakter “P”, maka word suggestion akan menampilkan 

beberapa data yang cocok dengan database kamus, misalnya “play”, “pool”, “pluto”, 
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dan “plan”. Biasanya word suggestion membatasi jumlah opsi yang akan 

ditampilkan. 

3. Dengan adanya word suggestion user bisa dengan mudah menemukan kata “play” 

dengan cepat.  

2.4.2 Deskripsi Method auto complete 

No Method Deskripsi 

1 getAdapter() Method ini digunakan untuk mengembalikan 

daftar adapter yang disaring sehingga dapat 

digunakan untuk penyelesaian otomatis. 

2  getCompletionHint() Method ini untuk mengembalikan sedikit teks 

opsional yang di tampilkan dibagian bawah 

daftar pencocokan. 

3 getDropDownAnchor() Method ini berfungsi untuk mengembalikan 

kembali kata yang diketik sebulumnya, dan 

ditamplkan dibagian bawah. 

4 getListSlection() Method ini berfungsi untuk mengembalikan 

posisi tampilan pada pilihan kata, jika kata yang 

ada hanya satu. 

5 isPopupShowing() Method ini menunjukan popup menu. 

6 setText(CharSequence  

text, boolean filter) 

Method ini untuk menetapkan teks.  

7 showDropDown Method ini untuk menampilkan tampilan di 

bawah. 

 

 


